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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Avoinna joka päivä
klo 10.30-21.00
puh. 044 - 363 3405

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

tällä setelillä

TALON ERIKOINEN

KEBAB RIISI
KEBAB
voimassa 31.7.2016 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

KASVISRULLA

AURARULLA
KEBAB
voimassa 31.7.2016 asti
1 seteli / asiakas

9€

GRILLI
voimassa 31.7.2016 asti
1 seteli / asiakas

7€

KASVIS/KALA
voimassa 31.7.2016 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

5,5€

tällä setelillä

tällä setelillä

PANNUPIZZA
KANAHAMPURILAISATERIA 2:lla täytteellä

6€

GRILLI
voimassa 31.7.2016 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

5€

tällä setelillä

FETASALAATTI
SALAATTI
voimassa 31.7.2016 asti
1 seteli / asiakas

PIZZA
voimassa 31.7.2016 asti
1 seteli / asiakas

CHILI-TASKU

5,5€

KEBAB
voimassa 31.7.2016 asti
1 seteli / asiakas

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 20.30 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -21.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 044 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com

Market
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Tori täynnä kevättä

Tällä kertaa lapset saivat koetella itämaisen lajin viehätystä. Ennen ottelua
puettiin ylle ylimääräistä ulottuvuutta
lisäävät asut ja asianmukaiset ”kampaukset” pään suojaksi. Sen verran
massaa asut lisäsivät, että osa ottelun
tiimellyksessä kumoon kaatuneista
tarvitsi apua jaloilleen pääsyyn.
- Tämä oli tosi kivaa, ekaa kertaa
kokeiltiin ja nyt mennään makkaran
syöntiin, kertovat serkukset Heikki ja
Annika Soininen.

Tapahtuma keräsi enemmän väkeä kuin vuosiin.

Kesäsateella täysi työpäivä

J

o perinteinen kevättapahtuma
Pyörön toriaukealla kiinnosti väkeä. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
yhteistyökumppaneineen
järjesti tapahtuman, joka tarjosi jokaiselle kävijälle jotakin.

Myyntipöydät notkuivat
Kirppispöydiltä saattoi tehdä löytöjä. Myytävänä oli myös herkkuja lakuista hunajaan. Pitkälahden puutar-

hakerhon taimimyynnissä oli tarjolla
täydennystä omaan perennapenkkiin.
Kerholaiset laittoivat kiertoon omissa pihoissaan jo liikaakin levinneet
kasvit, joten ne todennäköisesti ovat
vahvoja yksilöitä ja lähtevät hyvään
kasvuun.

Japanilaista tunnelmaa
Parhaillaan kukkivien omenapuiden
katveessa komeili sumopainitatami.
Sumopainijoiden vararenkaat tekivät
painista pehmoista.

Vossikkapari oli tapahtuman vetonaula. Ajelulle haluavia riitti jonoksi
asti. Suomenhevosruuna jaksoi hienosti hoitaa tehtävänsä. Juomatauolla
upposi ämpärillinen vettä hetkessä ja
heinätupon voimalla jaksoi taas.
- Kesäsade on rauhallinen eikä säiky
helposti, kehuu ajuri Tapio Karhunen
työkaveriaan.

Vatsan täytettä
Petosen Nallekin oli herännyt talviuniltaan ja jakeli lapsille auliisti
karkkeja.
- Tämä on mun toka kerta Nallena,
joten rutiinilla menee, hymyili Tiia
Tuononen lämpimän asun sisällä.
Pisimmät jonot taisivat syntyä makkarapisteelle. Tarjolla oli myös pannaria, kahvia, mehua ja hernekeittoa.
Ruokailun lomassa sai nauttia lavalla
esitetystä musiikista. Savolaista huumoria musisoinnin lomassa edusti
isä-tytär-parivaljakko, Henna ja Pauli.

Nallen karkit ja halit ilahduttivat
pikkuväkeä.
vä mies sai yleisön laulamat onnittelut ja komean kukkapuskan. Hieman
epäselväksi jäi täyteen tulleiden vuosien määrä, oliko se viisikymmentä vai?
Joka tapauksessa lämpimät onnittelut
Pekalle!
Teksti ja kuvat:
Pirjo Kiiski

Iso kiitos kaikille tapahtuman
järjestelyssä ja toteutuksessa
mukana olleille tahoille.
Ilman teitä näin upea
tapahtuma ei olisi mahdollinen.
PPAY ry

Tasapainoilua ja jumppaa
Lapsille oli pystytetty puiden katveeseen tasapainoilurata. Pienet trapetsitaitelijan alut kokeilivat kykyjään
köysikävelyllä. Makkaran sulatukseen
innostettiin jumpalla, jossa vieruskaveri otettiin mukaan liikkeeseen.
Musiikin innostamana nousi jalka
vetreästi myös 82-vuotiaalla Jouko
Eskelisellä.
- Hunaja on hyvän kuntoni salaisuus, hän paljasti.
Lavalla odotti yllätys PPAY:n pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle, Pekka
Hämäläiselle. Pyöreitä vuosia täyttä-

PÄÄKIRJOITUS

L

oma. Se kauan odotettu ajanjakso. Saa levätä ja ladata akkuja koko vuoden tarpeisiin. Voi
viettää sitä paljon puhuttua laatuaikaa
perheen ja puolison kanssa. Kenties
reissatakin.
Ihana kesäloma. Ne ainoat viikot,
jolloin jaksaa tehdä kodin suursiivouksen, ikkunanpesut, mattopyykit,
poimia ja pakastaa marjat. Kasvattaa
omat perunat ja vihannekset, kitkeä ja
kastella. Rempata kotia, siivota komerot ja viedä ylimääräiset kirpparille.
Miten selvitä, kun muutamassa viikossa pitäisi tehdä se kaikki vuoden
aikana rästiin jäänyt. Sukuloida, tava-

Vossikkakyydille halukkaita kertyi jonoksi asti.

Kesä kaikilla, loma toisilla
ta ystäviä sekä tarjota lapsille kesäelämyksiä. Rientää kulttuuritapahtumissa ja hoitaa välillä myös parisuhdetta.
Loma tuntuu nykyään olevan suorittamisen paikka. Siitä puhutaan
etukäteen, aikataulutetaan ja suunnitellaan. Jälkikäteen sitä puidaan ja
tehdään tiliä. Onnistunut loma tuntuu olevan suoraan verrattavissa aktiviteettien määrään.
Otetaanpa aikalisä. Jos arki on niin
hektistä, ettei silloin ehdi tavata ystäviä tai siivota nurkkia, niin onko kesätauko ainoa ratkaisu hoitaa kaikki
vuoden tarpeet kerralla?
Loma voi tehdä ihmeitä, mutta ei

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 000 kpl.

se ihan taikuuteen pysty. Se ei muuta
tumpeloa kesämökin nikkarimestariksi tai huonekasvien näännyttäjää
viherpeukaloksi. Teatteri ei ala kiinnostamaan innotonta kesällä yhtään
sen enempää kuin talvellakaan. Lähimmäiset ovat kesällä ihan yhtä rakastettavia tai ärsyttäviä kuin arkenakin.
Höllätäänkö? Mökkiremppaa voi
tehdä useampanakin kesänä peräkkäin. Marjoja ei tarvitse poimia, jos
ei pidä marjastamisesta. Lapsia ei
ole pakko viedä puuhalandioihin. Ja
vaikka kuinka siivoaa, löytyy pölyä
kodista talvellakin.

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 729 5233
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittaja:

Pirjo Kiiski

p. 041 709 8662

Mitä, jos tänä vuonna lomailulle ei
asettaisi yhtäkään pakkoa. Ei suunnittelisi mitään sen kummempaa, vaan
heräisi jokaiseen aamuun kuulostellen, mikä tänään tuntuisi hyvälle.
Mitä jos pysähtyisi hetkeen, nauttisi
vaniljajäätelön ja tuoreiden mansikoiden taivaallisesta yhdistelmästä. Haistelisi puhtaan pyykin tuoksua narulla.
Tapaisi ystävän kiireettömästi. Menisi
metsään ja kokeilisi varpaalla järven
pintaa.
Mindfulnessiksikin tätä sanotaan.
Eletään hetkessä ja tehdään sitä, mikä
itselle tuottaa iloa. Poistetaan omat,

päänsisäiset pakot. Nautitaan tässä ja
nyt.
Kuka on ensimmäinen, joka uskaltaa kertoa työpaikan kahvipöydässä,
että en muuten tehnyt lomalla juuri
mitään, en käynyt missään kotikaupungin ulkopuolella en kyläillyt missään enkä käynyt yhdessäkään kesätapahtumassa. Ja vietin parhaan lomani
ikinä!
Kesäiloa kaikille!
Pirjo Kiiski
toimittaja

Ilmoitushinnat 2016: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 17.8.2016
aineistot viimeistään 9.8.2016

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Miten varautua
kesään?

N

iin ihana kuin kesä onkin,
siihen liittyvät myös omat
ongelmat ja riesat. Onneksi
näihin voi varautua jo etukäteen, jottei loma mene pilalle hyttysenpuremia
raapiessa tai vessaan tutustuessa.

Vatsaan koskee
Monet ongelmista ovat vältettävissä
etukäteen varautumalla. Mökeillä ja
reissussa kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Desinfioiva käsihuuhde tilanteissa, joissa käsienpesu
on mahdotonta, auttaa tautien leviämisen ehkäisyssä.
- Turistiripulia voi ehkäistä myös
nauttimalla maitohappobakteerituotteita jo ennen reissua. Alkanutta ripulia voi hoitaa useammillakin valmisteilla, esimerkiksi ripulilääkkeillä
ja nesteytysjuomilla, neuvoo Jynkän
apteekin farmaseutti Minna Kokora.
Lomalla erilainen ruokavalio voi vetää vatsan kovaksi, jolloin helpotusta
voi hakea ummetuslääkkeistä.

Kesä ja ötökät
Liiallista tuttavuutta tekevät hyönteiset tekevät monenlaista kiusaa niin
ihmisille kuin eläinystäville. Hyönteiskarkotteilla ja suojaavalla pukeutumisella haittoja voi vähentää.
- Kotiin kannattaa hankkia punkkipihdit punkin turvallista poistoa
varten. Lemmikille on hyvä myös

Auringolta suojautuminen on tärkeää,
mutta apua löytyy, jos iho kerkeää palaa,
neuvoo farmaseutti Minna Kokora.

hankkia punkinkarkotetta. Kortisonivoiteet auttavat hyttysten ja muidenkin hyönteisten kutiseviin puremiin, kertoo Kokora.
Turvonneita ampiaisenpistoja voi
hoitaa kyytableteilla. Varsinainen
kyynpurema on lääkärinhoitoa vaativa, mutta ensiaputoimenpiteenä
kyytabletti rauhoittaa tilannetta.

Älä kuivu, älä pala
Helteellä nesteen tarve lisääntyy ja
riittävästä juomisesta on huolehdittava. Auringossa oleskellessa täytyy
myös suojata ihoa aurinkosuojilla ja
silmiä aurinkolaseilla. Jälkikäteen palanutta ihoa voi hoitaa kortisonivoiteella ja rasvata kuivunutta ihoa perusvoiteilla.
- Auringonpolttamia asiakkaita on
kesällä paljon. Ehkä ajatellaan, ettei
suojaa tarvita ollenkaan, mutta palaminen voi tapahtua todella äkkiä, Kokora kertoo.
Hattuakaan ei kannata unohtaa, sillä se voi suojata auringonpistokselta.
Ulkona oleilussa kannattaa pitää terve järki mielessä ja viettää aikaa välillä
varjossakin.

– Kesäisestä lääkekaapista olisi hyvä
löytyä särky- ja kuumelääkettä, kuumemittari, ripuli-ja ummetuslääkettä, maitohappobakteereja, lääkehiiltä
myrkytystapauksia varten, aurinko- ja
perusvoidetta, kortisonivoidetta, haavanhoitotuotteita, puhdistusainetta,
hyönteismyrkkyjä sekä kyypakkaus,
Kokora luettelee.
Tärkeää on myös selvittää etukäteen lähimmän ensiavun yhteystiedot ja vaikkapa teipata ne lääkekaapin
oveen.

Mökkivara

Asfaltti-ihottuma vaivaa

Lomalla, varsinkin mökkeillessä, voi
olla hankalaa löytää läheltä apteekkia,
joten mukaan kannattaisi varata oma
perusvarasto.

Etenkin lapsiperheissä kesä tuo mukanaan eritasoisia ruhjeita ja haavoja.
Lapsille on olemassa mukavia laastareita, joiden avulla kipukin voi unoh-

Uutuus!

Nordica Matt
täyshimmeä talomaali
Alk.

98

90

tua. Pinsetit ovat tarpeen tikkujen ja
roskien poistamisessa haavoista. Vesipesu voi riittää, mutta jos näyttää,
että haavaan jää likaa tai se tulehtuu,
kannattaa haavanhoitoon lisätä desinfioiva puhdistusaine.

Lääkkeet mukaan
ulkomaille
Kesällä moni reissaa ulkomailla ja
tarvitsee oman säännöllisen lääkityksen mukaansa. Lääkkeiden alkuperää
ja käyttötarkoitusta voi joutua todistamaan esim. lentoturvatarkastuksissa.
- Omat lääkkeet reissulle kannattaa pakata alkuperäispakkauksissaan.
Mukana tulee olla reseptistä ulkomaan kopio ja potilasohje. Mikäli asiakkaalla on keskushermostoon vai-

kuttavia kolmiolääkkeitä käytössään,
tarvitaan myös erillinen Schengenmaiden todistus. Se toimitetaan siitä
apteekista, josta lääkkeet on viimeksi
haettu, Kokora neuvoo.
Potilas voi pyytää lääkäriltä eurooppalaisen lääkemääräyksen, jolloin lääkkeen voi ostaa kohdemaassa.
Euroopan ulkopuolelle matkustaessa lääkkeitä koskevat määräykset ja
tuontirajoitukset kannattaa selvittää
tapauskohtaisesti kääntymällä vaikkapa maan Suomen konsulaatin puoleen.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Valtti-Color
Alk.

74

Kalusteryhmä Åre
Sis. kaksi tuolia ja pöydän
Tuolit ja pöytä kokoontaittuvat
Värit: musta ja valkoinen

90

9 l (8,32/l)

9 l (10,99/l)
Ultra Classic
Alk.

98

90

109

9 l (10,99/l)

Uula Petrooliöljymaali
Alk.
Väri-Kallen puuöljy
Väritön ja ruskea
Alk.

24

3

90

119

00

9 l (13,22/l)

00
ryhmä

Falu Vapen
Punamultamaali

27

90

10 l (2,79/l)

2,7 l (9,22/l)

Väri-Kallen Ulkomaali
Alk.

79

90

18 l (4,44/l)

27.4.-4.6.2016
2 x pinssit!

Hiiligrilli 11430
Grillausala 57 x 42 cm

219

00
kpl

Iisalmi: Karjalankatu 36, puh. (017) 550 2670 Palvelemme: ma–pe 8–17, la 8–14
Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600 Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15
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Favarollen äänenavaus

K

ukko Pullukka paimentaa
rouviaan tarmokkaasti ja suhtautuu epäluuloisesti kameran
takana heiluvaan toimittajaan. Uhkea
uros levittäytyy koko komeuteensa
pörhistelemällä sulkiaan ja tulee pelottomasti aivan kohti. Äänekäs kiekaisu kajahtaa ilmoille. Nyt ei vieraan
kannata mennä lähentelemään kanoja, jollei halua saada iskua nokasta ja
kannuksista.

Pihakanalan perustaminen
Pieni suojarakennus riittää hyvin
muutamalle kanalle. Kolmen kanan
ja yhden kukon asumus Kuopion Syvänniemellä Satu Hujasen pihassa on
rakennettu käytöstä poisjääneeseen
leikkimökkiin. Seiniä on eristetty styroksilla, ja mökin sisälle on rakennettu nukkumaorsia sekä pesintälaatikkoja. Kuivikkeena ja lämmöneristeenä
pikkukanalassa on turpeen ja sahanpurun sekoitusta sekä kuivattua heinää. Viileänä vuodenaikana käytössä
on lämpölamppu, ja pakkaskelillä patteri tuo lisälämpöä. Lämpötilan tulisi pysyä kymmenisen astetta plussan
puolella. Kanalan pihalla on kanaverkolla aidattu alue, jossa Halosen pesue
vietti tipuaikaansa.
- Suojattu alue on ehdoton pienille
kanoille. Meilläkin aitaus houkutteli naapuruston kissat joka kulmalle
ihmettelemään. Kun kanat ja kukot
kasvavat, ne pärjäävät kyllä loistavasti ulkosalla, kunhan pääsy suojaan
on mahdollista. Perheen kissankaan
kanssa ei ole ollut ongelmia, Hujanen kertoo silittäen kanojen ympärillä
pyörivää karvakerää.

Kukolla vai ilman
Kanat ovat helppohoitosia lemmikkejä. Harrastuksen voi aloittaa hankkimalla munintansa aloittelevia tai
aikuisia munivia kanoja. Suositeltavaa
on hankkia vähintään kolme kanaa ja
kukko. Ilman kukkoakin voi kanoja
pitää, mutta kukon läsnäolo lisää kanojen viihtyvyyttä ja luo niille turvaa.
Tämä onkin helppo todeta seuratessaan innokkaan kukon suojeluviettiä.
Kukkoa hankkiessa täytyy kuitenkin
varautua sen lauluharjoituksiin. Kohteliasta olisi myös kysyä naapureiden
kantaa elävään herätyskelloon.
- Meillä oli alunperin tipujen seassa
kolme kukkopoikaa. Poikien kasvaessa niille tuli kahnausta keskenään, ja
lisäksi ne kiekuivat kilpaa. Yksi näistä
ärhäkämmistä kukoista oli niin suojeleva, että ajoi naapurin rouvankin
pihalta pois. Kahdesta kukosta oli
luovuttava tilanteen rauhoittamiseksi,
Hujanen selittää.

Vapaat ja onnelliset
Hujasen kanat kukkoineen saavat
tepastella rauhassa ulkosalla kesäisin.
Ne eivät eksy kauas omalta pihapiiriltä
ja hakeutuvat itse takaisin suojaansa.
Tonkimista ja kuopimista tuntuu riittävän.
Kanoilla on ulkonaliikkumiskielto
maaliskuun alusta toukokuun loppuun, jolloin ne pitäisi pitää häkissä
ulkoilemassa. Rajoituksella pyritään
välttämään kanojen ja luonnonvaraisten lintujen kohtaaminen ja mahdollisten infektioiden tarttuminen.
- Meillä kanat ovat pihalla valvotusti. Jos emme ole paikalla, niin kanat
pidetään häkissä. Kun kanoja ottaa,
niin saa kyllä sanoa hyvästit hienoil-

le istutuksille ja kasvimaalle. Näille
kelpaavat kaikki pihan herkut. Kuopimistarve on myös kova, joten se jättää
maahan omat jälkensä, Hujanen lisää.

Kukko on oppinut tunnistamaan
Hujasen auton äänen, koska se yhdistää sen tulevaan ruokailuun. Niinpä
se viipottaa innoissaan vastaan auton
kaartaessa pihaan.
Kanat voivat oppia tuntemaan hoitajansa ja joidenkin kanojen kerrotaan
tunnistavan nimensä. Kanatkin ovat
yksilöitä, joista toiset ovat seurallisempia ja nauttivat jopa silittelystä ja
sylissä olosta.

Pesälämmintä lähiruokaa

kuntoon
8. Tutustu kanojen teurastus- ja lopetusohjeisiin
9. Selvitä, miten kuolleen tai lopetetun kanan voi hävittää

Suomessakin rotuja
jo kymmeniä
Kanaharrastajien määrää Suomessa
on vaikea arvioida harrastajien hajanaisuuden vuoksi. Kana-aiheisilla
keskustelufoorumeilla on rekiste-

röityneitä jäseniä reilu tuhatkunta.
Ruotsissa ja Keski-Euroopassa kanaharrastuksella on vahvat perinteet
ja jalostusta on tehty pitkään. Näissä
maissa on järjestetty isoja kananäyttelyitä, joihin saattaa osallistua jopa tuhansia kanoja.
Nykyään Suomessakin on jo yli 30
eri kanarotua, joista on vielä erikseen kääpiö-, keskikoko- tai jättilajit.
Suomen Rotukanayhdistys ry:n tavoitteena on lisätä eri rotujen sekä värimuunnosten saatavuutta sekä tietoisuutta niiden puhtaudesta.
Pullukka on hoitanut kukon tehtävänsä tunnollisesti ja sen Favarollesuvun geenit jatkavat elämää tulevissa

tipuissa. Brahma-rotuinen kana hautoo tyytyväisenä pesän rauhassa.
- Jos kaikki menee hyvin, saamme
aitaukseen uuden tipuparven, Halonen myhäilee.
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/usein+kysyttya/kesakanat/
http://www.kanatieto.fi/kana/kanarodut
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Satu Hujanen kehuu kanojen olevan helppoja lemmikkejä, jotka tuovat eloa pihaan.

Kanoista on paljon iloa. Niiden touhuja on mukava seurailla, ja ne tuovat
eloa pihapiiriin. Pihamaa saa luonnollista lannoitusta, ja kanojen kuivikejätettä voi kompostoida. Jokainen kana
myöskin munii yhden munan päivässä.
- Ravinto näkyy munan laadussa.
Talvella ruokitaan paljon kananrehulla, kauralla ja kodin ruuantähteillä.
Kesällä, kun on paljon syötäviä kasveja ja ötököitä tarjolla, ravinto on vielä
monipuolisempaa. Munat ovat usein
kookkaampia kuin häkkikanaloiden
tuotokset ja niiden keltuaiset ovat varsinkin kesäaikana hyvin voimakkaan
keltaiset. Lettutaikinastakin tulee aivan keltaista, ihastelee Hujanen.
Kanoille on tarjottava ympärivuoden lisäkalkkia, vaikkapa antamalla
niille rikottuja munankuoria. Raikasta vettä täytyy myös olla koko ajan
tarjolla. Sitrushedelmien kuoret ja
kahvinporot eivät kanoille maistu, ja
avokado on jopa haitallista. Muuten
lähes kaikki pilaantumaton ruokajäte
kelpaa.

Kanoja vain kesäksi?
Jos talvisuoja ja kanojen ympärivuotinen pito ei ole mahdollista, kanoja
voi vuokrata suoraan kasvattajilta vain
kesäksi. Etsimisen voi aloittaa vaikkapa tästä osoitteesta: www.kanayhdistys.com/kanamarkkinat. Syksyn tuloa
on mietittävä jo kanojen hankintavaiheessa. Palautus vuokraajalle tai talvihoitopaikka kannattaa sopia ajoissa. Kanoihin voi kesän aikana kiintyä
niin, että mahdollinen lopetuspäätös
ei ehkä tunnukaan hyvälle vaihtoehdolle.
Kun päätöksen kanojen hankinnasta tekee, ei ole väliä ottaako kanoja
pari vai parikymmentä, sillä kanojen
pitoon liittyviä vaatimuksia on noudatettava lukumäärästä riippumatta.
Vaatimusten tavoitteena on turvata
kanojen hyvinvointi ja varmistaa, etteivät kanat aiheuta tautivaaraa ihmisille tai toisille kanoille.
Ohjeet kanoja hankkivalle:
1. Rekisteröidy kanojen pitäjäksi
kuntasi maaseututoimeen
2. Lisäksi kaava-alueella ota yhteyttä
kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen ja rakennusvalvontaan
3. Seuraa kanojen ulkonapitoon liittyviä määräyksiä
4. Tutustu kanoja koskeviin eläinsuojelusäädöksiin
5. Kanoja ulkomailta? Muista tuontivaatimukset!
6. Huolehdi salmonellan sekä muiden tautien vastustamisesta
7. Lääkinnällisen hoidon ja kuolleiden eläinten lukumäärän kirjanpito

Tukikohdan Sporttileiri
tutustutti lajeihin
Olavi Lappalainen, Jonna Heikkinen, Lauri Sutinen ja Ollipekka Ojala olivat
tyytyväisiä lasten innokkuudesta.

K

oululaisten ensimmäisen lomaviikon aikana lapset saivat
kokeilla Petosella ja lähialueella eri urheilulajeja. Tukikohdan
nuorisopastori Lauri Sutinen, ohjaaja
Olavi Lappalainen sekä Pallokissojen
edustajat tutustuttivat leiriläisiä jalkapalloilun saloihin 9.6. Aurinkorinteen
koululla

Joka päivälle oma lajinsa
Leirin aikana ohjelmassa oli jenkkifutista, suunnistusta, jääkiekkoa, jalkapalloa ja tennistä. Harrastepaikat
oli valittu siten, että niihin on helppo
tulla Petoselta vaikka pyöräillen.
- Tarkoitus oli, että lapsille tulisi tutuiksi Petosen alueen liikuntapaikat.
Aikaisempina vuosina olemme kes-

kittyneet jalkapalloon, mutta nyt halusimme laajentaa tarjontaa muihinkin lajeihin, Sutinen selittää.
Lajiohjaajina leirillä toimivat omien ohjaajien lisäksi myös Kuopion
Steelersien, Kuopion suunnistajien ja
Pallokissojen edustajia. Samalla seurat kertoivat toiminnastaan, ja lapset
saattoivat kysellä heiltä harrastuksista
enemmänkin.
- Lapsia on ollut mukana kolmetoista, ja he ovat tykänneet tästä todella
paljon. Urheilun jälkeen olemme vastapainoksi pitäneet pienen hiljentymishetken. Meillä on vielä perjantaina
varhaisnuortenillassa leirin lopettajaiset, jossa on luvassa palkintojen jakoa
sekä kuvakooste leiristä, kertoo Sutinen ohjelmasta.

Jalkapallo voi olla
vain harrastus

Joissakin juniorilajeissa ongelmana
on ollut se, miten varhaisessa vaiheessa harrastamisesta tulee liian raskasta
suorittamasta.
- Meillä on erikseen kilparyhmät
ja harrastajaryhmät, joten lapsen on
mahdollista valita kevyempi, pari kertaa viikossa tapahtuva treenaaminen,
kertoo valmentaja Ollipekka Ojala
Pallokissoista.
Liikunnan sosiaalinen puoli ja se,
että ylipäätänsä lähtee liikkumaan on
lapsille tärkeintä.
- Tänään oli hienoa huomata, kuinka tosissaan kaikki olivat mukana.
Tästä tuli itsellenikin tosi hyvä fiilis,
Ojala jatkaa.
Lajin pariin pääsee mukaan pienin
investoinnein.
- Esimerkiksi meidän Mimmiliigassa riittää alussa se, että on sellaiset kengät, joilla voi juosta ja pelata.
Kohtuullisen seuramaksun maksettua
pallon ja pelipaidan saa seuralta, Pallokissojen toiminnanohjaaja Jonna
Heikkinen kertoo.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski
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Kyllä mökillä on mukavaa

T

aas se on alkanut. Jokavuotinen riesa mökittömälle. Kuunnella nyt sielu vereslihalla toisten suunnitelmia. Kuinka tiedossa on
ihanaa lomailua perheen kanssa luonnon rauhassa. Leppoisaa puuhastelua
mökkiaskareiden parissa. Grillausta
ja saunomista. Pelataan yhdessä lautapelejä, retkeillään luonnossa ja kalastetaan. Nautitaan oman kasvimaan
herkuista ja halstrataan juuri ongittuja ahvenia. Ripustetaan koivuun itsenikkaroitu linnunpönttö ja seurataan,
kuinka kirjosieppo perustaa siihen
kodin.
Jos mökkiläiset puhuisivat totta, oikeassa elämässä mökkiviikonloppu
menisi näin:
1. Ryhmähengen nostatus
Mökkitavaroiden lastaus autoon virittelee jo tunnelmaan. Kaikki ei kuitenkaan mahdu kyytiin, joten neuvotellaan äänekkäästi, mitä jätetään
pois. Nuoriso muistuttaa, ettei lähde
mukaan vapaasta tahdostaan ja saa
pitää tavaransa. Mökkipihassa huomataan, että kotiin jätetyssä kassissa
olivat ainakin tulitikut ja vessapaperi. Isä koukkaa takaisin lähimmälle
huoltsikalle.
2. Kotiutuminen
Suoritetaan huonejako. Nuoriso valtaa parhaat nukkumapaikat ja muistuttaa, että on mukana vain kiristämisen ja uhkailun vuoksi. Puretaan
tavarat ja huomataan, että jääkappi
ei toimi. Isä kerää kylmätavarat järveen ja tiputtaa kivelle sen ainoan äidin kuoharipullon. Onneksi yksikään
olutpullo ei kärsi vaurioista.

3. Työnjako
Isä kantaa vedet sisään. Isä pilkkoo
puut ja kantaa ne sisään. Isä virittää
grillin tulelle. Äiti asettautuu auringonottoon naistenlehtipinon kanssa.
Nuoriso pelaa iPadilla sisällä ja muistuttaa, että ei ole mukana vapaasta
tahdostaan.
4. Syömingit
Kokoonnutaan ulkopöydän ääreen
ja syödään kuin oikea perhe konsanaan. Otetaan pari puraisua ja marinoidaan vartalo uudestaan hyttysöljyllä. Jatketaan ruokailua ja sytytetään
hyttyssavu. Nuoriso valittaa, että
myrkky haisee pahalle ja siirtyy eväineen sisätiloihin. Äiti muistuttaa, että
kuohari olisi nyt maistunut. Sytytetään vielä toinen hyttyssavu.
5. Löylyttelemään
Kiuas ei lähde vetämään. Isä kipeää
katolle tee-se-itse-miehen nuohoojavarustuksessa. Nuohousviritys juuttuu hormiin kiinni. Uusi yritys. Huomataan että polttopuut ovat kosteita
ja haastavia sytytettäviä. Isä ruikkasee
haloille bensaa. Halot syttyvät. Kulmakarvat kärähtävät. Hormi ei vedä
edelleenkään.
6. Hellivä järvivesi
Jossakin on peseydyttävä, vaikka
saunan lämmitys ei onnistunutkaan.
Onneksi järvi on lämmennyt. Jaakkokin heittää kylmän kiven vasta heinäkuun lopulla. Nuoriso näkee rannassa iilimadon ja toteaa veden liian
kylmäksi. Mutapohja nostattaa epämääräistä limaa pintaan, joka tarttuu
ihoon rantaan kahlatessa. Huulet sini-

senä isä lupaa kuskata koko porukan
lähimmälle huoltikselle iltapesulle.
7. Suloiset yöunet
Hiljaisessa mökissä ei kuulu ääntäkään. Ei liikenteen melua, ei häiritseviä naapureita. IIIIIIIIiiiiiiiiiiii. Koko
perhe osallistuu otuksen paikantamiseen ja raivokkaaseen surmaamiseen.
Hiljaisuus. Isä alkaa kuorsata. Nuoriso heitää isää tyynyllä. Isä siirtyy pihalle pystyttämään telttaa. Hiljaisuus.
IIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiii. Etsintäpartio ja
lätkäisy. Hiljaisuus. Kello viisi takapihalle saapuu palokärki hakkaamaan
pihakoivua.
8. Yllätysvieraat
Juuri kun perhe on nukahtanut
puolenpäivän aikaan, pihaan kaartaa
auto. Pikkuserkun käly oli yllättäen
ajelemassa tässä lähistöllä ja muisti, että tässähän on (puoli)tuttujen
mökki, jonne todennäköisesti ilolla
odotetaan kesästä nauttivaa seuraa.
Tuliaisena tuodaan käytännöllinen
puutarhatonttu. Huomataan pian,
että puucee on jäänyt syksyllä tyhjentämättä ja alkaa uhkaavasti hipoa
poskia. Isä kaivelee rukkaset ja lapion
esiin. Vieraat päättävät yllättäen lähteä
soutelemaan.
9. Kalastus ja sienestys
Rami saa isän kalastusvälineillä
isoimman kuhan, mitä järvestä on
noussut miesmuistiin. Samalla kallis vuosiuistin katoaa. Äiti joutuu siivoamaan kalan ja savustamaan sen
vieraille kotiinviemisiksi. Sillä aikaa
Sirkka löytää yllättäen korillisen kanttarelleja metsästä, jossa niitä ei ole ai-

emmin kasvanut. Äiti puree hampaita
yhteen niin, että vanha paikka lohkeaa. Mökin lääkekaapista löytyy aspiriinia vuodelta -94.
10. Tulentekoa taas
Isä on viritellyt grillille loput eväät,
jotka maistuvatkin vieraille erinomaisesti. Janokin on yltynyt vesillä ollessa. Rami vierailee omatoimisesti tiuhaan isän järvikätköllä. Samalla hän
tuikkaa saunaan tulet. Hormi vetää
erinomaisesti. Nuoriso ryntää ensimmäisenä saunomaan, mutta ei lisää
puita, koska siinä voi juuri pestyt kädet likaantua. Isä virittelee uudelleen
tulet ja hormi ei taaskaan tahdo vetää.
Rami korkkaa viimeisen oluen, katselee vierestä touhua ja muistelee, miten
tulenteko on yksi partiolaisten ensimmäisistä perustaidoista, joka yleensä
opitaan jo ihan junnuna.
11. Nukkumajärjestelyt
Koko perhe sulloutuu telttaan, jotta
vieraat saavat nukkua rauhassa sängyissä. Nuoriso muistuttaa, ETTÄ EI
OLE TÄÄLLÄ OMASTA VAPAASTA

TAHDOSTAAN! Itikkashow. Kuorsaus ja herätys. Itikkashow. Itikkashow.
Palokärjen aamunakutus.
12. Aamiainen
Hyvin nukkuneet vieraat jo odottelevat emäntää kahvinkeittoon.
Tyytyväisenä kehuvat, miten ihanaa
on olla mökillä. On se niin ihanaa,
kun on nyt kotiinkin tuliaisina ilmaisia metsän antimia. Sirkka kertoo löytäneensä aamulla portin pielestä mesimarjojakin, ihan kuin vain häntä
varten siihen kypsyneitä.
13. Kotimatka
Hiljaisuus. Äiti päättää pitää mykkäkoulua viikon, eikä isällä tunnu olevan
mitään sitä vastaan. Itikanpuremat
kutisevat ja hammas vihloo. Nuoriso hymyilee ensimmäistä kertaa, kun
taajaman kyltit tulevat vastaan.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay

Kesäisen
Kuopion keskeisin
kohtauspaikka
Terassilla A-oikeudet ja
kesän kuuminta grillausta.
Toripilkki avoinna 28.6.
alkaen ma-la klo 11-16.

Aukioloajat:
ma-la 9-22,
säävarauksella ja
sunnuntaisin
aurinkoisilla ilmoilla
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PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
28.6. klo 18.00 VIERAILU Mannisten pihaan Haminalahdessa.
17. – 19.7. VISBYN MATKA
7.8. klo 15.00 KESÄTEATTERI ”TAPSAN TÄHDET” Rauhalahdessa.
Jäsenhinta on 28 euroa/henkilö ja ei-jäsenille 33 euroa.
Hintaan sisältyy teatterilippu, käsiohjelma sekä kahvi/tee marjapiirakalla. Ilmoittaudu.
Aurinkoista kesää ja hyvää juhannusta kaikille!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin: 044 512 3137
kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233 • toimisto@ppay.ﬁ

Asukasyhdistys, Pinarin kahvio sekä Petosen Lehti
lomailevat heinäkuun. Palaamme työn ääreen 1.8.2016.
Myös asukasyhdistyksen toiminnot ovat kesätauolla.
Jatkoista ilmoitetaan nettisivuillamme.
Hyvää kesää kaikille entisille ja tuleville
asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille!

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.
Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen hoitoa,
laskutusta, postitusta sekä Petosen lehden ilmoitusmyyjän ja toimituksen avustavia
tehtäviä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, atk-taitoja, omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa työyhteisössä.
Työaika n. 25h/vko. Työt alkavat elokuussa tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044
718
5073
sähköposti: petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Sähköposti:
petosen.asukastupa@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 15. Tupa suljettu 4.-8.7.
Petosen asukastuvalta
voi kysyä jatkuu
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
kesätauolla,
elokuussa.
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Joka päivä ATK-ohjausta ja -neuvontaa.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus sekä
muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen.
Työaika n. 25 h / viikko. Työt alkavat elokuussa tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja lisätiedustelut toimisto@ppay.fi

Kohtaamispaikka
Kotikulma
puh. 044 718 1099,
jouko.eskelinen@puijola.net

Jalkasenkatu 7, puh. 050 372 7900, avoinna ma-pe 8 - 12
Neulekerho
klo 12.30
- 14.30.
paitsi 11.-15.7.
suljettu.perjantaisin
Ilmaista leipää
lähes
joka päivä.
Vuokrataan soutuvenettä 4 €/vrk.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

ILMOITUSMARKKINOIJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun. Työ on puhelimitse,
sähköpostitse sekä face-to-face tapahtuvaa myyntiä asiakkaille. Toivomme hakijalta
kokemusta markkinointityöstä, asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyisyyttä sekä iloista
ja positiivista asennetta. Ajokortti ja oma auto tulee olla käytettävissä.
Työt alkavat elokuussa tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja lisätiedustelut toimisto@ppay.fi

Petosen asukastuvan neulekerhon edustajat lahjoittivat kerhokauden aikana
valmistettuja tilkkupeittoja ja muita käsitöitä Pietarin lasten tuki ry:n venäläisvieraille. Peitot jaetaan niitä tarvitseville lapsille ja vierailijat ottivat mielellään vastaan välitystehtävän.
Yhdistyksen Reijo Holopainen lahjoitti puolestaan käsityökerholaisille muistoksi venäläislasten valmistamia keramiikkatöitä.

Petosen Lehti • Keskiviikko 22.6.2016

Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Juhannuksen messu la 25.6. klo 10.
Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Anna
Ojala ja kanttorina Rami Tuomikoski.
Messu ja H1 konfirmaatio su 26.6. klo
10. Liturgia Risto Huotari, saarna Anni
Tanninen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
H2 konfirmaatiomessu su 26.6. klo
14. Liturgia Risto Huotari, saarna Panu
Pohjolainen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Messu su 3.7. klo 10. Liturgia Risto
Huotari, saarna Sirpa Nummenheimo ja
kanttorina Eveliina Modinos.
Messu ja H3 konfirmaatio su 10.7. klo
10. Liturgia Juha Määttä, saarna Anni
Tanninen, kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu H4 su 10.7. klo
14. Liturgia Anni Tanninen, saarna Juha
Määttä, kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Törmälä-rippileirin
Konfirmaatiomessu la 16.7. klo 14. Veli Mäntynen,
Jari Alanen ja kanttorina Eveliina Modinos.
Messu ja H5 konfirmaatio su 17.7. klo
10. Liturgia Risto Huotari, saarna Sirpa
Nummenheimo ja kanttorina Rami Tuomikoski.
Konfirmaatiomessu H6 su 17.7. klo
14. Liturgia Sirpa Nummenheimo,
saarna Eija Niiranen ja kanttorina Rami
Tuomikoski.
Sydänkesän viikkomessu ke 20.7. klo
18. Emerituspiispa Wille Riekkisen syn-

tymäpäivien merkeissä (70v). Samoja
vuosia sivuaa näinä aikoina myös kuopiolaisille varsin tuttu muusikko Antti
Hyvärinen samoin kuin oopperalaulaja
Pekka Vienola! Kaikille avoin messu.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja lyhyt
kesäkonsertti: Eastside Singers + Antti
Hyvärinen; Pekka Vienola. Ei lahjoja,
ei puheita eikä kukkia. Mahdolliset
muistamiset Jordanian ja Pyhän maan
luterilaisen kirkon nuorisotyölle/rauhankasvatustyö ja Suomessa tehtävälle
kehitysvammaistyölle. Tilinumero: FI90
5600 0520 5277 58.
Messu ja H7 konfirmaatio su 24.7. klo
10. Sanna Alanen, Juha Määttä ja kanttorina Valtteri Tuomikoski.
Konfirmaatiomessu H8 su 24.7. klo
14. Liturgia Sanna Alanen, saarna Juha
Määttä ja kanttorina Valtteri Tuomikoski.
Messu ja H9 konfirmaatio su 31.7.
klo 10. Liturgia Petteri Hämäläinen,
saarna Raija Jokela ja kanttorina Richard
Nicholls.
Konfirmaatiomessu H10 su 31.7. klo
14. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Messu ja H11 konfirmaatio su 7.8.
klo 10. Sanna Alanen, Olli Viitaniemi ja
kanttorina Jarkko Maukonen.
Konfirmaatiomessu H12 su 7.8. klo
14. Liturgia Sanna Alanen, saarna Olli
Viitaniemi ja kanttorina Jarkko Maukonen.
Messu su 14.8. klo 10. Liturgia Risto
Huotari, saarna Juha Määttä ja kantto-

rina Rami Tuomikoski.
Nuortenmessu su 21.8. klo 10. Anni
Tanninen, Jari Alanen, Marjukka Pakkala, Eija Huuskonen ja kanttorina Richard Nicholls. Messun jälkeen tarjoilu ja
ilmoittautuminen kerhonohjaaja- ja/tai
isoskoulutukseen.Nuorten kirkkopyhä.
Messu su 28.8. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Juha Määttä ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Petosen kesäseurat to 23.6. klo 18. Sirpa Nummenheimo ja Eveliina Modinos.
Varikko-parisuhdeillat su 3.7. ja 7.8.
klo 16.30-18 Aiheena mm. sinun, minun
ja meidän vahvuudet, lapasuuden koti,
rakkauden kielet ja kommunikaatio. Illoissa järjestetty lastenhoito ja iltapala.
Aamupala tiistaisin alkaen 30.8. klo
9-10.30 Työttömille, pienituloisille ja
toisten ihmisten seuraa kaipaaville.Samaan aikaan diakoniatyöntekijän nonstop-vastaanotto ja ajanvarausmahdollisuus.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Petosen kesäseurat to 28.7. klo 18.
Risto Huotari ja Rami Tuomikoski.
Petosen kesäseurat to 11.8. klo 18. Veli
Mäntynen ja Rami Tuomikoski.
Messu su 28.8. klo 17. Anni Tanninen.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351

Juhannuskirkko la 25.6. klo 13. Anni
Tanninen ja Rami Tuomikoski.
Messu su 21.8. klo 13. Juha Määttä ja
Rami Tuomikoski.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Tammenrannan lauluilta to 21.7. klo
18. kesäteatterilla, Liljantie. Risto Huotari ja Eveliina Modinos.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044 275 7936.
Messu su 28.8. klo 13. Veli Mäntynen
ja Richard Nicholls.
Hirvilahden kappeli - Muuta
Musiikkileirin leirikirkko ma 4.7.
klo 18. Lamperilan laavulla (Lamperilan
monitoimitaloa (Länsirannantie 1732)
vastapäätä).Anna Ojala, Noora Mattila,
Valtteri Tuomikoski ja Jenni Venäläinen.
Musiikki
Lapsikuoron
harjoitukset
(alaasteikäiset) keskiviikkoisin klo 17-18
alkaen 24.8. Kallaveden kirkolla ja klo
18.30-19.30 Vehmasmäen kappelilla.
Uudet laulajat myös tervetulleita. Yht.
otot kanttori Mari Vuola-Tanila p. 040
4848 368/mari.vuola-tanila@evl.fi
Nuorten lauluryhmän harjoitukset
(yläaste-lukioikäisille) torstaisin alkaen
25.8. klo 17-18 Petosen srk-talolla. Uudet laulajat myos tervetulleita. Yht.otot
kanttori Mari Vuola-Tanila,p.040-4848

7

368/mari.vuola-tanila@evl.fi.
Muskari 1-2-vuotiaille & vanhemmille pe 2.9. klo 9.30. Petosen srk-talon
kirkkosalissa.Ryhmään otetaan 8-10
lapsi &vanhempiparia. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset kanttori Mari VuolaTanila p. 040 4848368 tai mari.vuolatanila@evl.fi.
Diakonia
Senioripysäkki - keskusteluryhmä
Ryhmä alkaa syksyllä 2016. Ryhmässä
on mahdollisuus jakaa omia ajatuksia ja
tunteita. Tavoitteena on yksinäisyyden
ja alakulon lieventäminen. Ryhmä
kokoontuu 15 kertaa. Soita rohkeasti ryhmän ohjaajille ja kysy lisää! Lisätietoja
Tiina Halonen puh. 040 556 3586, tiina.
halonen@psmuisti.fi tai Maarit Kirkinen
p. 0404848 369, maarit.kirkinen@evl.fi
Perhetyö
Kuvismuskari 1-vuotiaille ja nuoremmille to 1.9. klo 14-15. Petosen
seurakuntatalolla. Ryhmään mahtuu 8
lapsi & vanhempiparia.Mahdollisuus
monivuotiseen taidepolkuun Taija-lastenohjaajan ja Mari.kanttorinjohdolla.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset aina.
kuosmanen-kangas@evl.fi.

Innostamon kautta iloa Mustekaloja ja

Sami Hämäläinen kannustaa lähtemään liikkeelle porukan mukana.

P

ohjois-Savon Liikunta hallinnoi ja Huoltoliitto ry toteuttaa
Työkuntoon-hankkeen, joka on
saanut tukea Euroopan Sosiaalirahastolta. Hanke on kaksivuotinen ja sen
tavoitteena on tarjota myönteisiä kokemuksia liikkumisesta ja parantaa
osallistujien elämänhallintaa. Työkuntoon-hanke on suunnattu työikäisille työelämän ulkopuolella oleville
sekä myös heidän perheilleen. Hankkeen vetäjinä toimivat Huoltoliiton
Sami Hämäläinen ja Kalle Onnela.

Rennon letkeällä otteella
Hanke koostuu kahdesta osiosta:
Innostamosta ja Kehittämöstä. Innostamon kaikille avointen ryhmi-

en kautta houkutellaan eri
paikkakunnilta porukkaa
mukaan
leikkimieliseen
liikkumiseen. Esimerkiksi
Kuopion Vänärillä pidettiin
2.6. ”olympialaiset”, joissa
lajeina oli saappaanheittoa,
sokkopalloa ja tasapainottelua.
- Näissä ei välttämättä
kunnolla ja taidolla pärjää,
huumori taitaa olla se tärkein tarvittava ominaisuus,
hymyilee Hämäläinen.
Innostamon yleisötapahtumien lisäksi hanke jatkuu pienryhmissä. Puolen
vuoden pituisia pienryhmiä
järjestetään kolme. Ne kokoontuvat kahden viikon
välein, parisen tuntia kerrallaan.
- Tarkoitus on räätälöidä ohjelmaa yhdessä ryhmäläisten kanssa, heidän
toiveitaan kuunnellen. Haemme sopivia liikkumisen
muotoja, jotka olisi sitten helppo tuoda mukaan
omaan arkeen. Tarkoitus ei
ole harjoittaa mitään extremeä tai valita kalleimpia harrastuslajeja. Omaa
lähtökuntoaan ei kannata arastella.
Ryhmässä kyllä pärjää, kun on sen
verran liikuntakykyinen, että oman
kynnyksen yli pääsee, Hämäläinen
rohkaisee mukaan.

Motivaattorina parempi olo
Innostamoryhmät kootaan elokuussa, Kuopiossa aloittaa kaksi, noin
kymmenen hengen porukkaa, jotka
jakautuvat alle ja yli 35-vuotiaisiin.
Kokoontumispaikka vaihtelee ohjelman sisällön mukaan, ja toiminnan
luvataan olevan hyvin käytännönläheistä. Kalvosulkeisia ja luentoja ei siis
ole odotettavissa. Jokainen osallistuja
voi asettaa itselleen alussa tavoitteita,
mutta se ei ole mitenkään pakollista.

- Henkilökohtaisen keskustelun ja
Kykyviisari-kyselyn kautta voidaan
yhdessä kartoittaa lähtökohtaa ja toiveita, mitä puolen vuoden kuluessa
haluaisi tapahtuvan, täsmentää Hämäläinen.
Suunnitelmissa on myös kokata porukalla ja syödä yhdessä. Hämäläinen
on koulutukseltaan ravitsemusterapeutti ja tietää, ettei yksin liikunta paranna jaksamista, vaan myös ruokavaliolla on tärkeä osuus hyvinvoinnissa.
- Ketään ei pakoteta vaikkapa painonpudotukseen tai painosteta liikkumismuotoon, johon ei vapaaehtoisesti
halua. Tästä ei haluta tehdä liian raskasta projektia, vaan auttaa osallistujia
itse oivaltamaan elämäntapamuutosten edut, Hämäläinen jatkaa.

Mukaan toimintaan
Kehittämö-osio on suunnattu yhdistyksille ja muille kolmannen sektorin
toimijoille. Se tarjoaa seminaarisarjan
sekä kehitysprosesseja, joiden tukemana yhdistykset suunnittelevat ja toteuttavat ryhmän, joka toimii samantapaisesti kuin Innostamo-ryhmät.
Tavoitteena on madaltaa kynnystä,
jotta myös työelämän ulkopuolella
olevat löytäisivät vaikkapa uuden harrastuksen yhdistyksen kautta ja loisivat samalla itselleen uusia verkostoja.
Elokuussa alkaviin Innostamo-ryhmiin voi hakea ottamalla yhteyttä Samiin tai Kalleen. Yhteystiedot ja myös
valmis ilmoittautumislomake löytyy
Pohjois-Savon Liikunnan sivuilta:
www.pohjois-savonliikunta.fi.
- Petosen Lehden lukijoille haluaisin
sanoa, että teillä on alueellanne kaupungin hienoimmat lähiliikunta-alueet. Menkää rohkeasti tutustumaan
niihin, Hämäläinen lähettää kesäliikuntaterveiset.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

ulkoilua

K

uopion Eläkkeensaajat järjestivät 8.6. tempauksen, jonka aikana Kuopion palvelutaloissa
asuvia vanhuksia vietiin avustettuina
ulkoilemaan.
Pyörön toimintakeskuksessa halukkaita ulkoilijoita oli 10 ja koska sääkin
oli suotuisa, he pääsivät kävelylle torialueelle ja lähistölle. Alussa vakavatkin ilmeet sulivat vähitellen hymyyn.
- Kyllä on ihanaa, kuului kommentti
useammaltakin ulkoilijalta.
Päivän aikana myös laulettiin. Toteutuksessa mukana ollut Sirkka
Karppinen ideoi Eläkkeensaajien käsityökerhossa virkattujen ”turvalonkeroiden” lahjoituksen vanhuksille.
Keskosvauvoille alun perin suunnitel-

tu, virkattu eläin, antaa käsille näprättävää ja tuo lohtua.
- Nämä otettiin todella kiitollisena
vastaan. Joku saattoi ihmetellä, että ihanko tämä on minulle omaksi,
Karppinen kuvaa vastaanottajien kiitollisuutta.
Eläkkeensaajien käsityökerho aikoo
syksyllä neuloa lahjoitettavaksi muhveja. Ulkoilutapahtumiin ja muuhun
vapaaehtoistoimintaan kaivataan lisää
tekijöitä.
http://kuopio.elakkeensaajat.fi/
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kuopion eläkkeensaajat

Petosen Lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 17.8.
Aineistot lehteen 9.8.
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PALVELUA HYMYSSÄ SUIN

EDULLISTA

- ihan tässä lähellä

Palvelumme perustuvat pitkään
kokemukseen ja ajanmukaisiin
hoitomenetelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki aina
yleishammashoidosta vaativiin purennankuntoutuksiin.

PYSÄKÖINTIÄ
TORIPARKISSA

24/7

Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

2 tunnin
pysäköinti

PETOSEN HAMMAS

3€

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A

UUSI
NETTIAJANVARAUS
Kokeile ja varaa aikasi netistä!
Nettiajanvarauksemme kautta voit varata ajan
yleisimpiin hammashoitoihin helposti, vaikka
mobiililaitteellasi.
Mene osoitteeseen www.petosenhammas.fi

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

KUOPIO• Pyörönkaari 3 E • 017 3634757 • petosenhammas..

Kokeile 3 päivää
veloituksetta!
www.fressi.fi

FRESSI KUOPIO, Kauppakatu 33, Kuopio, puh. 044 057 8777, www.fressi.fi/kuopio
FRESSI LIPPUMÄKI, Rauhalahdentie 68, Kuopio, puh. 010 850 9040, www.fressi.fi/lippumaki
FRESSI KUNTOSALI SAVILAHTI, Savilahdentie 14, Kuopio, puh. 010 850 9018, www.fressi.fi/savilahti

Varmista
tulevan kauden
rantakunto

Fressissä!

